
Līgums par pakalpojuma sniegšanu  
Nr. _____________________ 

 
 

Rīgā,          2019. gada ___.janvārī 

AS “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 
reģistrācijas Nr. 40003466281, tās Saimniecības pārvaldes vadītāja Jāņa Bite personā, kurš 
rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts - “Pasūtītājs”, no vienas puses, 
un 

SIA “CHS” kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 
40103924749, tās direktora Voldemāra Vaituža personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, 
turpmāk tekstā saukts – “Izpildītājs”, no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs, kopā tekstā un 
katrs atsevišķi saukti – “Puses”), 

 pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un iepirkuma „LVM 
Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un 
ģenerāltīrīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM SP_2018_344_I (turpmāk tekstā saukts 
- Iepirkums) rezultātiem (CPV klasifikators 90910000-9 (uzkopšanas pakalpojumi)), izsakot 
savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā 
saukts – “Līgums”):  

 
1. Līguma priekšmets un darbības laiks 

1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma veic Pasūtītājam telpu ikdienas uzkopšanu Dundagā un 
sniedz ģenerāltīrīšanas pakalpojumus, turpmāk tekstā – Pakalpojumus, saskaņā ar Līguma 
pielikumiem Nr.1 un Nr.2 tajos minētajos apjomos un cenās.  

1.2. Apmaksa par Līgumā minētiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma pielikumiem 
Nr. 1 un  Nr.2 nepārsniedzot EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 
deviņdesmit deviņi euro 00 centi), bez PVN 21%. 

1.3. Līgums stājas spēkā 2019.0gada 2.janvāri un ir spēkā 2 (divus) gadus no tā noslēgšanas 
brīža. 

1.4. Pirms pakalpojumu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kas 
veiks Līgumā minētos pakalpojumus. 

 
2. Līgumcena un norēķinu kārtība  

2.1. Telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāltīrīšanas pakalpojumu izmaksas iekļautas Līguma 
pielikumā nr. 2. Pasūtītājs veic Pakalpojuma apmaksu atbilstoši faktiski sniegtajam 
Pakalpojumu apjomam tekošajā mēnesī.  

2.2. Maksu par saņemtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī 
sniegtajiem Pakalpojumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot 
naudas summu Izpildītājam rēķinā norādītajā norēķinu kontā. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt 
rēķinu tikai pēc konkrētā mēneša Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas-nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas. Izpildītājs ir tiesīgs rēķinu nosūtīt elektroniskā veidā uz Līguma 
12.5. punktā norādīto e-pasta adresi. 

2.3. Līgumcenā ir iekļauti visi izdevumi par sniegtajiem Pakalpojumiem, darbaspēks, t.sk. 
atkritumu maisiņi, tualetes podu atsvaidzinātāji un citi telpu ikdienas uzkopšanai 
nepieciešamiem materiāliem. Pasūtītājs nodrošina sanitāri higiēniskos papīrus un 
mazgāšanas līdzekļus šķidro ziepju turētājiem, rokas salvešu turētājiem un tualetes papīra 
turētājiem. 

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava 
norēķinu konta uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.5. Ja Līguma spēkā esamības laikā tiek ieviesti vai palielināti nodokļi un/vai nodevas, kuru 
apliekamais objekts ir Līguma priekšmets vai citi Līgumā paredzētie maksājumi, tad maksa, 
bez papildu vienošanās, tiek palielināta proporcionāli nodokļu un/vai nodevu 
palielinājumam atbilstoši attiecīgā normatīvā akta noteikumiem. 



2.6. Gadījumā, ja Latvijas Republikā tiek paaugstināts valstī noteiktais minimālās darba 
samaksas apmērs vairāk par 5%, Izpildītājs ir tiesīgs paaugstināt ikmēneša maksu par 
sniegtajiem Pakalpojumiem proporcionāli darbaspēka izmaksu pieaugumam, kā arī Puses 
var pārskatīt nolīgtās cenas sakarā ar darba ņēmējiem saistīto nodokļu izmaiņām saskaņā ar 
Līguma 2.5. punktu. Šādā gadījumā Izpildītājs informē Pasūtītāju rakstveidā vismaz 30 
dienas iepriekš. Ja Puses nevienojas par ikmēneša maksas izmaiņām, tad katrai no Pusēm ir 
tiesības atkāpties no šī Līguma, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 dienas iepriekš. 

 
3. Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība 

3.1. Pirms Pakalpojumu uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kas 
veiks Līgumā minētos Pakalpojumus. 

3.2. Izpildītājs veic objekta telpu uzkopšanu atbilstoši Līguma pielikumos Nr.1 un Nr.2 
paredzētam apjomam un intervāliem laikā no plkst. 17:00 līdz 23.00. 

3.3. Pakalpojuma izpildē Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas darba drošības, 
ugunsdrošības, sanitāri tehniskās un vides aizsardzības normas, uzņemoties atbildību par 
zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies minēto noteikumu neievērošanas rezultātā. 

3.4. Izpildītājs ziņo nekavējoties Pasūtītājam vai ēkas apsardzei par jebkādiem neparedzētiem 
starpgadījumiem, kas radušies sniedzot Pakalpojumu, Objektā. 

3.5. Izpildītājam Līguma noslēgšanas dienā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam profesionālo 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par tā darbības vai bezdarbības 
rezultātā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu uz visu Līguma darbības 
laiku ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 100 000.00 un atbildības limitu ne 
mazāku kā EUR 100 000.00 par katru gadījumu, ar pievienotiem apdrošināšanas akciju 
sabiedrības noteikumiem un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu 
kopijām. Ja Izpildītājam ir noslēgta spēkā esoša civiltiesiskā apdrošināšanas polise, kas 
atbilst iepriekš minētajām prasībām, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinātu polises 
kopiju, kā arī pilnas apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. Papildus 
Izpildītājam ir jānodrošina, ka Pasūtītājs apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir trešā 
persona, kā arī iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Pasūtītājs ir apdrošināšanas atlīdzības 
saņēmējs. Apdrošināšanai ir jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku. 

3.6. Katru mēnesi Izpildītājs sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros par 
iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem un iesniedz to Pasūtītājam 
akceptēšanai. 

3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām šī 
Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, ja Izpildītājs tajos ir vainojams. 
Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar 
Līgumu atrodas Objektā. 

3.8. Izpildītājs apņemas izmantot Pakalpojuma sniegšanā tīrīšanas līdzekļus, kas ir sertificēti un 
atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tostarp Ministru kabineta 
20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība” minētajām prasībām. 

3.9. Izpildītājs apņemas pēc pirmajiem 6 (sešiem) Līguma darbības mēnešiem un vēlāk katra 
gada darbības beigās iesniegt pārskatu, norādot izmantoto tı̄rı̄šanas lı̄dzekļu nosaukumus, 
daudzumus un vajadzı̄gos pierādı̄jumus par tīrīšanas līdzekļu atbilstı̄bu Ministru kabineta 
20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība” minētajām prasībām. 

3.10.Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksas termiņu, par kuru nav cēlis pretenzijas, Izpildītājam ir 
tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% apmērā no rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet 
ne vairāk kā 10% (desmit procenti)  no rēķina summas. 

3.11.Izpildītājs nodrošina to darbiniekiem, kas sniedz Pakalpojumus ar speciālo darba apģērbu, 
kas nodrošina Izpildītāja atpazīstamību. 

3.12. Ja tiek sagatavots akts vai Pasūtītājam radušās pamatotas pretenzijas par Pakalpojumu 
kvalitāti vai citādu neatbilstību Līguma noteikumiem, nodrošināt Izpildītāja darbu vadītāja 



ierašanos Objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma. 
Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums novērst konstatētos trūkumus.  

3.13.Izpildītājam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi sniegto 
Pakalpojumu.  

3.14.Izpildītājs, piesaistot apakšuzņēmēju uzņemas Darbu neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes 
risku uz savu atbildību. 

 
4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

4.1. Pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas, Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāju ar Pakalpojuma 
izpildei nepieciešamo Pasūtītājam pieejamo informāciju. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības patstāvīgi pārbaudīt vai Pakalpojuma sniegšana notiek atbilstošā 
kvalitātē pēc Līguma pielikumos paredzētā darba apjoma un intervāla, kā arī sniegt 
Izpildītājam norādījums par Pakalpojuma organizēšanu un izpildi, kas ir saistoši 
Izpildītājam. 

4.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja faktiski, kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem 
izpildītos Pakalpojumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta 
saņemšanas, vai paziņot par šo Pakalpojuma nekvalitatīvu izpildi vai neatbilstību Līguma 
noteikumiem. 

4.4. Ja Izpildītājs nav veicis Objekta uzkopšanu vai Pasūtītāju nav apmierinājusi Pakalpojuma 
sniegšanas kvalitāte, Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par konstatētajiem 
pārkāpumiem vai pretenzijām. Pamatotu pretenziju vai pārkāpumu gadījumā par izpildīto 
darbu kvalitāti, Izpildītājs garantē novērst radušās nepilnības 24 (divdesmit četru) stundu 
laikā no pieprasījuma /pretenzijas iesniegšanas brīža.  

4.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt maksājumu apmēru, bet ne vairāk kā par 50% (piecdesmit 
procenti), ja Izpildītājs nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis savas šajā Līgumā noteiktās 
saistības un savas darbības vai bezdarbības trūkumus nav novērsis vienas diennakts laikā. 

4.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītāja telpām tiek nodarīti bojājumi, kurus Izpildītājs nav 
izlabojis, vai nevar izlabot, Izpildītājs atlīdzina visus Pasūtītājam ar bojājumu nodarīšanu 
saistītos zaudējumus pilnā apmērā. 

4.7. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar bezmaksas elektroenerģiju, aukstu un siltu ūdeni un 
piemērotām telpām uzkopšanas materiālu, inventāra, uzkopšanas tehnikas un iekārtu 
uzglabāšanai. 

4.8. Pasūtītājs nodrošina atkritumu izvešanu divas reizes nedēļā. Ja nepieciešama biežāka 
atkritumu izvešana Izpildītājs informē Pasūtītāju rakstiski. 

4.9. Nekavējoties ziņot Izpildītājam par Pasūtītāja īpašuma vai inventāra iztrūkumu vai 
bojājumu, ja tas radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs nekavējoties atlīdzina šajā sakarā 
radušos zaudējumus. 

4.10.Ziņot par jebkurām izmaiņām, kas varētu traucēt veikt Objekta uzkopšanu paredzētajā laikā, 
vismaz 2 (divas) dienas iepriekš. 

4.11.Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties un mainīt Objekta uzkopšanai paredzēto darba apjomu un  
intensitāti, par to paziņojot Izpildītājam telefoniski vai rakstiski. 

4.12.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Līguma darbības beigām, 
rakstiski brīdinot Izpildītāju 30 dienas iepriekš.  
 

5. Pušu atbildība un līgumsods 
5.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus pienācīgā kvalitātē un/vai Līgumā/Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajos termiņos, vai citādi nenodrošina Pakalpojuma izpildi atbilstoši 
Līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums 
samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 200,- EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto 
gadījumu.  

5.2. Ja Puse neievēro šī Līguma 9.sadaļā noteiktās konfidencialitātes prasības un personas datu 
aizsardzības prasības, tā maksā otrai Pusei līgumsodu 500,- EUR (pieci simti euro) apmērā 
par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī atlīdzina visus ar savu saistību pārkāpumu radītos 
zaudējumus. 



5.3. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līgumā paredzētos termiņos, tad tas maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no nesamaksātās summas. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātos līgumsodus no 
maksājumiem, kas Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

5.5. Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 
Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, kas atklājas pēc Pakalpojuma pieņemšanas. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līgumā uzņemto vai no to izrietošo saistību 
izpildes vai zaudējumu atlīdzināšanas. 
 

6. Apakšuzņēmēju piesaistīšana un maiņa 
6.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā      

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma 
līguma izpildē. Apakšuzņēmēju piesaistīšana un maiņa veicama Publisko iepirkumu likuma 
62.pantā un šajā Līguma sadaļā minētajā kārtībā. Izpildītājs Līgumā ar apakšuzņēmēju 
iekļauj aizliegumu apakšuzņēmējam bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaistīt 
citus apakšuzņēmējus, ja to piesaistes mērķis ir nodrošināt kādu no šajā Līgumā 
paredzētajiem pakalpojumiem. Jebkura apakšuzņēmēja tālāku apakšuzņēmēju piesaiste ir 
skaņojama ar Pasūtītāju šajā Līguma sadaļā noteiktajā kārtībā. 

6.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no sekojošiem nosacījumiem: 
6.2.1. Izpildītāja apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja apakšuzņēmējiem; 
6.2.2. Ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 
(minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem); 

6.2.3. ja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma 42. panta pirmajā vai 
otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.2.4. ja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 
kritērijiem. 

6.3. Izpildītājs šajā sadaļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī atbilstošu apakšuzņēmēju 
vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, drīkst veikt tikai pēc Pasūtītāja rakstveida piekrišanas 
saņemšanas. 

6.4. Pasūtītājs lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc 
tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus. 

 
7. Līguma darbības laiks un pirmstermiņa izbeigšanas noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus no tā spēkā 
stāšanās brīža. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa 5 (piecas) dienas 
iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, šādos gadījumos: 
7.2.1. Izpildītājs atkārtoti (vairāk kā trīs reizes) kavējis jebkuru no Līgumā vai Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajiem Pakalpojuma izpildes termiņiem; 
7.2.2. Izpildītājs atkārtoti (vairāk kā trīs reizes) veic Pakalpojuma izpildi nekvalitatīvi vai 

citādi neatbilstoši Līguma noteikumiem; 



7.2.3. Ja Izpildītājs nav iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas polisi vai citus dokumentus 
atbilstoši Līguma noteikumiem; 

7.2.4. Izpildītājs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības un minēto saistību neizpildi 
Izpildītājs nav novērsis 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 
paziņojuma saņemšanas par šādu saistību neizpildi; 

7.2.5. Izpildītājs nav apmaksājis saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu. 
7.2.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka tā izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 
noteiktās sankcijas. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja pret Izpildītāju uzsākts 
maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Uzņēmējs nespēj 
turpmāk pildīt Līgumu. 

7.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs bankrotē vai tā darbība tiek 
izbeigta vai pārtraukta. 

7.5. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, noslēdzot abpusēji 
parakstītu vienošanos. 

7.6. Šajā sadaļā noteiktajos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs veic 
norēķinus ar Izpildītāju par sniegto Pakalpojuma izpildi par faktiski veiktajiem darbiem, par 
ko Puses sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 
līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību no izmaksājamās summas. 
 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 
8.1. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu 

ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā 
saskaņā ar tās reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, vai Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā, pēc prasītāja izvēles.  
 

9. Nepārvarama vara 
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 
ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. 
 

10. Konfidencialitāte un fizisko personu datu aizsardzība 
10.1.Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, kas atspoguļota Līgumā, visos tā 

pielikumos, vai ko kāda no Pusēm ir uzzinājusi Līguma sagatavošanas, parakstīšanas vai 
izpildes laikā (izņemot informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir 
vispārpieejama), tai skaitā, jebkāda informācija par Pusēm, to darbiniekiem vai klientiem, 
to personas datiem vai par Līgumā ietverto darbību raksturu vai jebkādām to detaļām. 

10.2.Konfidenciālā informācija var tik izpausta trešajām personām tikai un vienīgi saskaņā ar 
iepriekšēju rakstisku attiecīgās Puses piekrišanu, izņemot, kad informācija ir izpaužama 
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Minētā informācija ir konfidenciāla visu Līguma 
termiņu. 

10.3.Puses ir atbildīgas par savu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes 
tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 



10.4.Puses nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei 
un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otras Puses piekrišanas, izņemot 
gadījumus, kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos. 

10.5.Izpildītājs iekļauj Līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Izpildītāja nodarbinātajām 
personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas 
pienākumu, nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas Izpildītāja atļaujas neapstrādāt, 
neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt 
konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību. 

10.6.Pamatojoties uz Līguma 3.1. punktu, Pasūtītājs veiks Izpildītāja darbinieku personas datu 
apstrādi un apņemas tos apstrādāt tikai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
 

11. Nepārvarama vara 
11.1.Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, Puses 
rakstiski vienojoties, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar 
minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 

11.2.Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no 
savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu. 

11.3.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā 
jāpaziņo otram otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 
 

12. Nobeiguma noteikumi 
12.1.Pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji apseko 

Objektu un sagatavo pieņemšanas- nodošanas aktu (divos eksemplāros, pa vienam katrai 
pusei), kurā fiksē visus pamanītos uzkopjamo virsmu defektus. Izpildītājs nav atbildīgs par 
pieņemšanas-nodošanas aktā fiksētajiem defektiem un iespējamo virsas stāvokļa 
pasliktināšanos defektu vietās, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

12.2.Puses vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 
iespējami, ja: 
12.2.1. abas Puses pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par 

to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 
12.2.2. kādas no Puses saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Pusei, kuras saistību 
tiesības pārņemtas, ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par 
saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

12.3.Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai 
Pusei. 

12.4.Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek 
reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam. 

12.5.Kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi un ar tiesībām parakstīt pieņemšanas – nodošanas 
aktus un pretenzijas: 
12.5.1. no Pasūtītāja puses:; 
12.5.2. no Izpildītāja puses:. 

12.6.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras šī Līguma izmaiņas vai vienošanās stājas 
spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstveidā, ir abu Pušu parakstītas un pievienotas Līgumam 
kā pielikumi, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus par Pušu mutiskas vienošanās 
saistošo spēku. 

12.7.Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad 
tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu 



adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 
septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un 
parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. Izpildītājs apņemas pieņemt 
Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko 
parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. Mainoties Puses juridiskajai 
adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
trīs dienu laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse par juridiskās adreses vai adreses korespondences 
saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses 
paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. 

12.8.Līgums sastādīts un abpusēji parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar 3 (trīs) pielikumiem ar 
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. 

 
 

13. Pielikumi 
13.1.Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir: 
13.1.1. pielikums Nr.1 – Telpu uzkopšanas programma; 
13.1.2. pielikums Nr.2 – Pakalpojuma sniegšanas izmaksas; 
13.1.3. pielikums Nr.3 – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar apdrošināšanas 

noteikumiem. 
 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
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1.pielikums 
 

 
Ikdienas uzkopšanas programma  
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Biroja telpās (t.sk. gaiteņu, kāpņu, apspriežu 
un citās telpās) 

              

1 Atkritumu grozi iztukšošana/ iztīrīšana V             

2 Atkritumu maisi nomaiņa V             

3 
Darba galdu 
virsmas 

putekļu slauc./ 
tīrīšana 

V             

4 Biroja tehnika 
putekļu slauc./ 

tīrīšana 
  V           

5 
Tāfeles, gleznas, 
pulksteņi u.c. 

putekļu slauc./ 
tīrīšana 

      V       

6 Galda lampas 
putekļu slauc./ 

tīrīšana 
  V           

7 
Lampas un citi 
gaismas ķermeņi tīrīšana 

      V       

8 
Spoguļi, stikli, 
plaukti tīrīšana 

  V           

9 

Horizontālās 
virsmas 
(palodzes, skapju 
plaukti utt.) 

putekļu slauc./ 
tīrīšana 

  V           

10 
Vertikālās virsmas 
(galdu, mēbeļu 
utt.) mitrā tīrīšana 

      V       

11 Durvis tīrīšana     V         

12 Mīkstās mēbeles 
tīrīšana ar putekļu 

sūcēju 
      V       

13 Radiatori tīrīšana       V       

14 Pelnu trauki iztukšošana/mazgāšana V             

15 Trauki mazgāšana V             
16 Kafijas automāti tīrīšana  V             

17 

Grūti pieejamas 
virsmas 
(durvju un grīdas 
līstes, mēbeļu 
apakšējās virsmas 
utt.) tīrīšana 

      V       

18 ventilācijas restes         V       
19 Elektroslēdži tīrīšana     V         

20 Paklāji 
tīrīšana ar putekļu 

sūcēju 
V             

21 
Krēslu kāju 
tīrīšana    

  V           

  Kāpnes                  



22 roku balsti tīrīšana V             

23 
dekoratīvās kāpņu 
margas tīrīšana 

      V       

24 
Lifta kabīnes un 
durvis mitrā apkope 

V             

  Sanitārās telpās                 

25 
sanitārais mezgls, 
izlietnes mazgāš./dezinf. 

V             

26 grīdas mitrā uzkopšana  V             

27 
aprīkojums 
(dvieļu, ziepju 
trauki utt.) mazgāš./dezinf. 

  V           

28 
lampas un citi 
gaismas ķermeņi  tīrīšana  

    V         

29 
sienas un 
vertikālās flīžu 
virsmas mazgāš./dezinf. 

      V       

30 durvis tīrīšana              V 
31 spoguļi tīrīšana  V             

  
Higiēnas 
materiāli   

              

32 ziepes papildināšana             V 
33 tualetes papīrs papildināšana             V 
34 roku salvetes papildināšana             V 

35 
gaisa 
atsvaidzinātājs papildināšana 

            V 

36 
Iekšējās stikla 
starpsienas tīrīšana 

            V 

  Grīda                 

37 
Mīkstais grīdas 
segums 

tīrīšana ar putekļu 
sūcēju 

V             

38 Flīzes mitrā tīrīšana V             
39 betona grīdas  Tīrīšana V             

40 
Eļļota parketa dēļi 
* 

sausā tīrīšana ar 
putekļu sūcēju 

V             

* saskaņā ar grīdas ražotāja SIA „Amber Wood” ieteikto uzkopšanas instrukciju. 
 
Ģenerāltīrīšanas programma 
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Biroja telpās (t.sk. gaiteņu, kāpņu, apspriežu 
un citās telpās) 

              

 Stiklotās virsmas         

1 

ārējās stiklotās 
fasādes 
mazgāšana no 
ārpuses  

     V  

2 
ārējās stiklotās 
fasādes  

     V  



mazgāšana no 
iekšpuses 

3 
Iekšējo stikloto 
starpsienu 
mazgāšana  

     V  

  Grīda                 

4 
Flīžu grīdas 
segums impregnēšana 

          V  

5 
Parketa dēļi, 
vaskoti vaskošana 

          V   

6 
Eļļota parketa dēļi 
* eļļošana 

          V   

* saskaņā ar grīdas ražotāja SIA „Amber Wood” ieteikto uzkopšanas instrukciju, izmantojot tā 
ieteiktos kopšanas līdzekļus, vai analogus, saskaņojot to ar pasūtītāju. 
 
Prasības Telpu uzkopšanas programmai: 
Pasūtītājs nosaka, ka Izpildītājs Pasūtītāja objektos, sniedz šādus regulārus pakalpojumus: 

1. Telpu pamatuzkopšana – telpu  ikdienas uzkopšana saskaņā ar telpu uzkopšanas 
programmā minētajām prasībām un Pasūtītāja noteiktajiem uzkopšanas darba laikiem. 

2. Telpu ikdienas uzturēšana – Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja noteikto apkopēju  
daudzumu objektā, kurā veic ikdienas telpu  uzturēšanas darbus atbilstoši Pasūtītāja 
prasībām. 

3. Periodiski veicamie speciālie darbi -  Izpildītājs, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju 
nodrošina darbu (stikloto starpsienu mazgāšana, eļļotā parketa dēļu eļļošana, parketa 
dēļu lakotās virskārtas atjaunošana, mīkstā grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana, cietā grīdas 
seguma (flīžu) vaskošana) izpildi. 

4. Telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana - vadība – Izpildītājs nodrošina  
darbu vadītāju pastāvīgi visa līguma termiņa izpildes  laikā 

Izpildītājs nodrošina biroja telpu uzkopšanā kvalificētu iesaistīto personālu ar nepieciešamo pieredzi 
(apmācīts pielietot atbilstošas uzkopšanas darbu metodes un lietot uzkopjamajai virsmai paredzētos 
profesionālos uzkopšanas materiālus, ķīmiskos līdzekļus, atbilstoši 2017.  gada 20. jūnija Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība” 1. 
pielikuma ZPI kritērijiem 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.6. sadaļā, un aprīkojumu).  
Izpildītājs, atbilstoši 2017. gada 20. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam 
publiskajam likumam un to piemērošanas kārtība”, pakalpojuma sniegšanā nodarbinātajam personālam 
nodrošinās regulāru kvalifikācijas celšanu tādu darbu veikšanā, kas saistīti ar līguma priekšmetu. 
Kvalifikācijas celšanas pasākumiem jāaptver apmācības par tı̄rı̄šanas lı̄dzekļiem, metodēm, aprı̄kojumu 
un izmantojamām ierı̄cēm, kā arı̄ veselı̄bas, drošı̄bas un vides aizsardzı̄bas aspektiem. 
Izpildītājam, uzsākot līguma saistību izpildi, ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un 
organizatoriskās spējas, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami līguma saistību izpildei. 
 
Telpu ikdienas pamatuzkopšanu: 
Izpildītājs Telpu ikdienas pamatuzkopšanu veic:  
Objektā ikdienas telpu pamatuzkopšanu Izpildītājs veic ārpus Pasūtītāja darba laika - 
pirmdienās – piektdienās no plkst. 17:00-23:00. 
Telpu ikdienas Pamatuzkopšanas darbi tiek veikti saskaņā ar Telpu uzkopšanas programmā 
minētajām prasībām. Telpu ikdienas pamatuzkopšanai Izpildītājs nodrošina nepieciešamo apkopēju 
daudzumu, tehniku, iekārtas, inventāra ratiņus un aprīkojumu, kā arī visus uzkopšanas līdzekļus, 
atkritumu maisiņus u.tml. 
 
Speciālie (periodiski veicamie) darbi.  
Izpildītājs saskaņā ar Telpu uzkopšanas programmu, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju nodrošina 
speciālo darbu izpildi, Apmaksa  par noteiktajiem darbiem tiks veikta atsevišķi saskaņā ar Pretendenta 
norādīto cenu (EUR/m2) bez PVN (Pielikums Nr.5 “Izvērstais finanšu piedāvājums” 2. Punkts). 



 
Telpu uzkopšanas nodrošināšana, vadība. 
Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja prasībām visā līguma izpildes  laikā nodrošina darba vadītāju, kurš 
nodrošina uzkopšanas  pakalpojuma izpildes un uzkopšanas personāla darbības organizāciju un 
kontroli Pasūtītāja objektā. Pasūtītājs uzdod par pienākumu Pretendentam norādīt noteiktā darbu 
vadītāja darba stundu apjomu dienā, vai nedēļā, vai mēnesī.  Darbu  vadītāja prombūtnes laikā Darbu 
vadītāja pienākumus izpilda Izpildītāja norīkots Darbu vadītāja aizvietotājs. 
 
Darba vadītāja galvenie pienākumi: 
1. Pilnībā uzņemties rūpes par attiecīgo platību tīrību Objektā; 
2. Pastāvīgi organizēt un kontrolēt pamatuzkopšanas un uzturēšanas darbu izpildi; 
3. Pastāvīgi nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt tīrību Objektā; 
4. Organizēt un atbildēt par visiem uzkopšanas darbiem, neatkarīgi no tā vai tos veic Izpildītāja 
darbinieki vai apakšuzņēmēji. 
5. Regulāri informēt  Pasūtītāja  atbildīgās  amatpersonas par plānotajiem un paveiktajiem darbiem; 
6. Meklēt problemātiskās  vietas  objektā un  piedāvāt risinājumus; 
7. Vadīt, organizēt un kontrolēt uzkopšanas pakalpojumā iesaistīto personālu un atbildēt        
par tā rīcību Pasūtītāja objektā; 
8. Uzraudzīt uzkopšanas personāla izskatu, formas  tērpu lietošanu; 
9. Pārzināt un nodrošināt attiecīgo darba drošības un ugunsdrošības normu ievērošanu Pasūtītāja 
objektā; 
10. Atbilstoši reaģēt un organizēt uzkopšanu ārkārtas situācijās; 
11. Veikt citus līguma ietvaros ar uzkopšanu saistītus uzdevumus pēc Pasūtītāja atbildīgās 
amatpersonas norādījuma. 
 
Pakalpojumā izmantojamie tīrīšanas līdzekļi, inventārs, iekārtas un darbinieku apģērbs. 
Pretendentam jānodrošina visu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atpazīstamība (darbinieku 
apģērbs/formas tērps, piespraužamas personu identifikācijas kartes). Uzkopšanas darbiniekiem 
jāievēro elementārās higiēnas prasības. Darba apģērbam jābūt tīram un kārtīgam..  
 
Prasības uzkopšanas līdzekļiem – visiem Pretendenta ikdienas telpu uzkopšanā izmantotajiem 
uzkopšanas līdzekļiem ir jābūt ekoloģiski sertificētiem. Tie nedrīkst saturēt vielas, kas pazīstamas, kā 
bīstamas apkārtējai videi un atstāt iespaidu uz cilvēka veselību, atbilstoši lietojot šos produktus 
normālos apstākļos. 

Prasības tehniskajam nodrošinājumam 

Minimālās prasības tehniskajam nodrošinājumam: 

Tehniskais nodrošinājums (pamatlīdzekļi un inventārs) Skaits, gab. 

Uzkopšanas rati 1 
Putekļu sūcējs mitrai uzkopšanai (ar ūdens filtru) 1 
Putekļu sūcējs sausai uzkopšanai 1 
Grīdu mazgāšana ar mopiem (katrai apkopējai) 1-4 

Maksimālās prasības tehniskajam nodrošinājumam: 

Tehniskais nodrošinājums (pamatlīdzekļi un inventārs) Skaits, gab. 

Uzkopšanas rati 2 

Putekļu sūcējs mitrai uzkopšanai (ar ūdens filtru) 2 

Putekļu sūcējs sausai uzkopšanai 2 

Saimniecības rati un mopu sistēma 
Katrai 
apkopējai 

Tehniskais nodrošinājums, kas pārsniedz maksimālās prasības 



Tehniskais nodrošinājums (pamatlīdzekļi un inventārs) Skaits, gab. 

Uzkopšanas rati 3 

Putekļu sūcējs mitrai uzkopšanai (ar ūdens filtru) 3 

Putekļu sūcējs sausai uzkopšanai 3 

Saimniecības rati un mopu sistēma 
katrai 
apkopējai 

Papildu inventārs (norādot konkrētus pamatlīdzekļus vai inventāru) ..... 
 
Pretendents, tehniskajā piedāvājumā norāda: 
1. Pakalpojuma sniegšanas, kvalitātes un darba organizācijas aprakstu. Telpu uzkopšanas plānu un 

grafiku. Inventāra pielietojuma instrukcijas Pasūtītāja Objektā.  
2. Pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla skaitu, norādot amatus un pakalpojumu izpildei 

patērēto darba stundu daudzumu mēnesī. (Pielikums  Nr. 4, „Iesaistīto darbinieku faktiskais 
daudzums un atalgojums.”). 

3. Par Pakalpojuma izpildi atbildīgā Darbu vadītāja patērēto darba stundu daudzumu mēnesī. 
(Pielikums  Nr.4, „Iesaistīto darbinieku faktiskais daudzums un atalgojums.”) 

4. Norādīt katra darbinieka uzkopjamo platību (m²/h), kas saskaņā ar Latvijas profesionālās 
uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas noteiktajiem uzkopšanas normatīviem 
(http://www.lpuaa.lv) atbilst vismaz vidējā līmeņa pakalpojumu programmai. 

5.  Detalizēts pakalpojuma sniegšanas metodikas apraksts un piedāvātās tehnoloģijas (tehniskais 
nodrošinājums - izmantojamais inventārs un iekārtas, norādot to skaitu; dezinfekcijas un 
mazgāšanas līdzekļi). 

6. Jebkuru citu informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.  
 

Uzkopšanas 
līdzekļiem 

Pretendenta ikdienas telpu uzkopšanā izmantotajiem uzkopšanas līdzekļi nedrīkst 
saturēt vielas, kas pazīstamas, kā bīstamas apkārtējai videi un atstāt iespaidu uz 
cilvēka veselību, atbilstoši lietojot šos produktus normālos apstākļos.  

Ģenerālajai 
uzkopšanai 

 

Uzsākot līguma izpildi pretendentam ir jāveic pirmā ģenerālā uzkopšana. 
Pirmreizējās ģenerālās uzkopšanas laikā jāveic visi Ģenerālās tīrīšanas programmā 
minētie darbi  

  
Papildus nosacījumi: 
Uzkopšana jāveic saskaņā ar Uzkopšanas programmu visās telpās objektā – netraucējot apmeklētāju un 
darbinieku plūsmu. 
Pasūtītājs nodrošinās ar telpu, kurā varēs uzglabāt telpu uzkopšanai nepieciešamo tehnisko 
nodrošinājumu. 
 


